Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 6: 876 - 882

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

THùC TR¹NG Vμ GI¶I PH¸P PH¸T TRIÓN S¶N XUÊT CãI CHO N¤NG D¢N
VïNG NGA S¥N, THANH HO¸
Present Situation and Solutions to develop Sedge Production
at Nga Son District, Thanh Hoa Province
Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Tất Cảnh
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: ptdung@hua.edu.vn
TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010 trên cơ sở thu thập các thông
tin thứ cấp được lưu giữ tại huyện và số liệu phỏng vấn trực tiếp 45 hộ sản xuất, chế biến cói và các
cán bộ lãnh đạo, chuyên gia về sản xuất cói tại các điểm nghiên cứu trong huyện và một điểm lân cận
với Nga Sơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản xuất cói tại huyện có hạn chế chính như các công
trình thủy lợi chưa đáp ứng cho thâm canh cói, thâm canh chủ yếu bằng phân vô cơ, sâu bệnh hại
phát triển, giống cói đang bị thoái hóa, sản phẩm chế biến từ nguyên liệu cói chưa được cải tiến, chủ
yếu là sản xuất nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường. Các giải pháp cơ bản cho phát triển cói là
cần nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, phục tráng giống cói và xây dựng quy trình thâm canh theo hướng
bền vững, thân thiện với môi trường, cải tiến mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ sản xuất từ cói và tìm
biện pháp bình ổn thị trường.
Từ khoá: Giải pháp, hạn chế, phục tráng, quy trình kỹ thuật, sản xuất cói.

SUMMARY
The study was conducted at the end of 2009 and beginning of 2010 at Nga Son district. The
research results were calculated base on secondary informations and interviewed data from 45
households that are cultivating sedge, leaders and specialists on sedge production. Some finding
constraints include bad quality irrigation system, farmers used too much chamical fertilizer, degraed
sedge cultivars, processing products from sedge are poor in kind and dependenced markets strongly.
In order to improve efficiency of sedge production, some supposed solutions are improving irrigation
system, sedge cultivar, building package techniques for sedge production following direction of
sustainability and friend to environment, renovation of handicraft sedge products and create out
stable markets for sedge products.
Key words: Constraints, improve, package technique, sedge production, solution.

1. §ÆT VÊN §Ò
C©y cãi (Cyperus malaccensis Lam) ë
Nga S¬n lμ c©y trång truyÒn thèng vμ næi
tiÕng cña Thanh Ho¸ nãi riªng vμ cña ViÖt
Nam nãi chung. Ng−êi d©n n¬i ®©y cã nhiÒu
kinh nghiÖm b¶n ®Þa trong viÖc ph¸t triÓn
nghÒ cãi. Trong vïng trång cãi, thu nhËp cña
ng−êi d©n phÇn lín (70 - 80%) lμ tõ cãi, mét
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phÇn ba sè x· trong huyÖn thuéc vïng cãi
nh−ng c¸c x· nμy ®êi sèng n«ng d©n cßn
nhiÒu khã kh¨n. VÊn ®Ò lμ cÇn t×m c¸ch
n©ng cao ®êi sèng n«ng d©n trong vïng trªn
c¬ së ph¸t triÓn ngμnh hμng cãi ®Ó duy tr×
mét ngμnh s¶n xuÊt truyÒn thèng bao ®êi
nay, g×n gi÷ c¸c kiÕn thøc b¶n ®Þa v« cïng
quý gi¸. Tuy vËy, ch−a cã nhiÒu c«ng tr×nh
nghiªn cøu ®Ó gióp ng−êi d©n n¬i ®©y b¶o
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tån ngμnh s¶n xuÊt truyÒn thèng nμy, do ®êi
sèng khã kh¨n, ng−êi d©n ®· ph¸ cãi ®Ó
trång lóa, nu«i trång thuû s¶n (B¸o c¸o cña
UBND huyÖn Nga S¬n, 2007).
Tõ nh÷ng ý t−ëng trªn, nghiªn cøu nμy
®−îc tiÕn hμnh nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng cña s¶n xuÊt cãi vïng Nga S¬n
trong sù so s¸nh víi vïng cËn kÒ (Kim S¬n,
Ninh B×nh lμ vïng s¶n xuÊt thuéc n«ng
tr−êng, cã kü thuËt tèt h¬n), ph¸t hiÖn c¸c
h¹n chÕ, khã kh¨n... tõ ®ã t×m gi¶i ph¸p ®Ó
gióp s¶n xuÊt cãi ph¸t triÓn tèt h¬n, n©ng
cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vμ ®êi sèng cho n«ng
d©n vïng trång cãi.

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU
Nghiªn cøu nμy tiÕn hμnh t¹i hai ®iÓm
®¹i diÖn cho vïng Nga S¬n lμ hai x· Nga
T©n, Nga Thuû cã diÖn tÝch cãi nhiÒu nhÊt
(Niªn gi¸m thèng kª Nga S¬n, 2009) vμ t¹i
mét ®iÓm ®iÓn h×nh cña vïng Kim S¬n
(N«ng tr−êng cãi B×nh Minh).
Th«ng tin ®−îc thu thËp b»ng ph−¬ng
ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh n«ng th«n cã sù tham
gia cña ng−êi d©n (Ph¹m ChÝ Thμnh vμ cs.,
1996) víi c¸c c«ng cô chÝnh nh− dïng sè liÖu
thø cÊp tõ phßng n«ng nghiÖp, phßng thèng
kª huyÖn, tr¹m khÝ t−îng thuû v¨n vÒ ®iÒu
kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi cña ®iÓm
nghiªn cøu; pháng vÊn b¸n cÊu tróc c¸c
chuyªn gia am hiÓu nhiÒu vÒ ngμnh hμng cãi
theo nhãm chuyªn s©u; pháng vÊn trùc tiÕp
hé n«ng d©n t¹i ba ®iÓm ®−îc chän víi b¶ng

c©u hái ®−îc so¹n tr−íc vÒ c¸c chØ tiªu nh−
nguån lùc cña hé, diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n
l−îng vμ kü thuËt s¶n xuÊt cãi, s¶n xuÊt ®å
thñ c«ng mü nghÖ tõ cãi. Mçi ®iÓm chän
ngÉu nhiªn 15 hé n«ng d©n trång cãi vμ s¶n
xuÊt ®å thñ c«ng tõ cãi ®Ó pháng vÊn.
C¸c sè liÖu ®iÒu tra, thu thËp ®−îc xö lý
trªn phÇn mÒm Excel th«ng qua c¸c tham sè
thèng kª c¬ b¶n nh− c¸c gi¸ trÞ trung b×nh,
Min, Max vμ so s¸nh.

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN
3.1. M« t¶ ®iÓm
Nga S¬n n»m vÒ phÝa §«ng B¾c vμ c¸ch
trung t©m thμnh phè Thanh Ho¸ 40 km, cã
to¹ ®é ®Þa lý: tõ 19056’23” ®Õn 20004’10” vÜ ®é
B¾c, tõ 105054’45” ®Õn 20004’30” kinh ®é
§«ng, phÝa B¾c gi¸p huyÖn Kim S¬n (Ninh
B×nh), phÝa Nam gi¸p huyÖn HËu Léc, phÝa
§«ng gi¸p biÓn §«ng, phÝa T©y gi¸p víi vïng
gi÷a cña huyÖn.
§é cao trung b×nh cña vïng tõ 3 - 5 m,
do qu¸ tr×nh båi ®¾p cña phï sa s«ng Hång,
quai ®ª lÊn biÓn nhiÒu ®ît, ®Þa h×nh cã d¹ng
lμn sãng, xen kÏ gi÷a nh÷ng cån c¸t cao lμ
nh÷ng d¶i ®Êt tròng h×nh lßng m¸ng theo
h−íng B¾c - Nam. Nga S¬n n»m trong vïng
nhiÖt ®íi giã mïa, th−êng cã b·o, lôt. NhiÖt
®é kh«ng khÝ trung b×nh c¶ n¨m lμ 23,60C.
L−îng m−a trung b×nh n¨m 1600-1900 mm,
mïa m−a kÐo dμi tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 10
chiÕm 85% tæng l−îng m−a c¶ n¨m.

B¶ng 1. Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo n¨m 2009 cña c¸c vïng ®Æc tr−ng cña huyÖn
Vùng kinh tế - sinh thái
Vùng biển
Vùng chiêm
Vùng mầu
Vùng chuyên cói
Tổng cộng

Tổng số hộ

Tổng số hộ nghèo

Tỉ lệ (%)

13.034

2.787

21,4

8.515

1.523

17,9

15.283

2.303

15,1

8.205

1.878

22,9

36.832

6.613

18,0

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nga Sơn, 2009
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Trung b×nh n¨m cã 1648 giê n¾ng. L−îng
bèc h¬i trung b×nh n¨m lμ 58,5 mm, cao nhÊt
lμ 81,1 mm vμo th¸ng 7, thÊp nhÊt 49,7 mm
vμo th¸ng 2, th¸ng 3 hμng n¨m. Giã T©y Nam
b×nh qu©n kho¶ng 19 ngμy trªn mét n¨m,
xuÊt hiÖn nhiÒu vμo c¸c th¸ng 5, 6, 7, 8.
Th¸ng cã sè ®ît giã T©y Nam nhiÒu lμ th¸ng
7 (31,8%). B·o nhiÒu th−êng g©y óng, lôt.
Vïng cãi huyÖn Nga S¬n cã 2 cöa s«ng:
cöa Cμn vμ cöa L¹ch Sung. GÇn ®©y do thêi
tiÕt biÕn ®æi bÊt thuËn, n−íc biÓn d©ng cao
vμ n−íc mÆn x©m thùc s©u, ®é mÆn t¨ng tõ
15 - 20%, ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp nãi chung vμ c©y cãi nãi riªng. Thμnh
phÇn c¬ giíi cña ®Êt lμ thÞt nÆng vμ thÞt
trung b×nh, tÇng canh t¸c t−¬ng ®èi dμy,
nghÌo l©n, mïn, phÇn lín lμ ®Êt chua.
Nga S¬n ®−îc ph©n thμnh 3 vïng cã ®Æc
tr−ng kh¸c nhau râ rÖt lμ vïng chiªm, vïng
mμu vμ vïng biÓn. Vïng biÓn gåm 9 x·, phÇn
lín ng−êi d©n vïng nμy trång cãi vμ tham gia
s¶n xuÊt c¸c mÆt hμng tõ cãi, 70% thu nhËp
cña c¸c gia ®×nh lÊy tõ c¸c nguån nμy. Nh×n
chung, ®êi sèng cña c¸c hé d©n trång cãi vÉn
cßn rÊt khã kh¨n, tû lÖ ®ãi nghÌo chiÕm 23%.
3.2. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cãi t¹i Nga S¬n
Tõ 2005 ®Õn nay, khÝ hËu toμn cÇu cã
nhiÒu biÕn ®éng, g©y khã kh¨n cho viÖc trång
cãi. N«ng d©n tËp trung th©m canh nh−ng chñ
yÕu lμ bãn ph©n v« c¬ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt
vμ s¶n l−îng cãi dμi, cã n¨m c¾t 2 - 3 vô ë
mét sè diÖn tÝch, s¶n l−îng cao nhÊt lμ
26.995 tÊn vμo n¨m 2006, s¶n l−îng gi¶m

dÇn ®Õn n¨m 2009 chØ ®¹t 19.129 tÊn. Trong
khi ®ã, s¶n l−îng mét sè c©y trång kh¸c, ®Æc
biÖt lμ lóa t¨ng ®¸ng kÓ tõ 39.922 tÊn vμo
n¨m 2005 vμ 57.675 tÊn n¨m 2009, t¨ng
45%. VÊn ®Ò ®Æt ra lμ t¹i sao s¶n l−îng cãi
gi¶m ®¸ng kÓ vμo n¨m 2009.
Mét sè diÖn tÝch cãi bÞ ®é mÆn cao, ®Êt bÞ
sa m¹c hãa vμ kh«ng cã thu ho¹ch, ®· ¶nh
h−ëng ®Õn n¨ng suÊt, s¶n l−îng cãi dÉn ®Õn
®êi sèng ng−êi d©n hÕt søc khã kh¨n. N¨m
2007 vμ 5 th¸ng ®Çu n¨m 2008 xuÊt khÈu
chiÕu cãi gÆp nhiÒu khã kh¨n. N¨m 2006
mét kil«gam cãi quy ®æi 3 kg l−¬ng thùc th×
®Õn n¨m 2008 - 2009 ph¶i mÊt 3 - 4 kg.
XuÊt khÈu gi¶m ®· ¶nh h−ëng trùc tiÕp
®Õn s¶n xuÊt vμ ®êi sèng cña ng−êi d©n vïng
cãi, nhiÒu gia ®×nh ®· bá ruéng ®i lμm ¨n xa,
mét sè diÖn tÝch cã kh¶ n¨ng hoang ho¸ trë
l¹i. Sè liÖu trªn cho thÊy, c¸c mÆt hμng xuÊt
khÈu ®Òu gi¶m nhiÒu so víi nh÷ng n¨m
tr−íc. MÆt hμng qu¹i gi¶m tíi 50%, n¨m
2005 xuÊt khÈu 12.155 tÊn nh−ng ®Õn n¨m
2009 chØ xuÊt ®−îc 5.830 tÊn. Hμng th¶m
gi¶m gÇn 50%, ®Æc biÖt mÆt hμng chiÕu hÇu
nh− kh«ng xuÊt khÈu ®−îc n÷a (B¶ng 2).
S¶n l−îng cãi gi¶m sót trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n, trong
®ã ph¶i kÓ ®Õn sù gi¶m sót vÒ diÖn tÝch trång
cãi. T×nh h×nh ë 7 x· träng ®iÓm vïng cãi cho
thÊy, diÖn tÝch gi¶m dÇn ®¸ng kÓ theo thêi
gian. NÕu so tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2009,
diÖn tÝch trång cãi cña c¸c x· ®¹i diÖn vïng
cãi ®· bÞ gi¶m gÇn 30%.

B¶ng 2. S¶n l−îng cãi vμ c©y c«ng nghiÖp kh¸c (TÊn)
Cây trồng

2005

2006

2007

2008

2009

Cói

20489

26995

26139

21254

19129

Đậu tương

513

342

283

200

159

Lạc

3233

2828

2756

3374

2985

Vừng

10

53

66

77

74

Đay

276

229

151

151

37

Mía

1980

2090

1029

1256

1220

Lúa

39922

49930

39463

48499

57675

Nguồn: Niên giám thống kê Nga Sơn 2009
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B¶ng 3. T×nh h×nh s¶n xuÊt ngμnh hμng cãi t¹i Nga S¬n
Chỉ tiêu
Sản lượng cói
Giá trị
Cói mua vào/năm
Giá trị sản phẩm từ cói
Sản lượng:
Quại
Chiếu
Thảm
Chiếu xe đan
Xuất khẩu:
Quại
Chiếu
Thảm

Đơn vị
Tấn
Tr.đồng
Tấn
Tr.đồng
Tấn
1000 lá
2
1000 m
2
1000 m
Tấn
1000 lá
2
1000 m

2005
20491
72736
11654
151472
18030
3128
20
26
12155
91
76

2006
26337
102581
9624
186230
19400
3387
17
22
9042
3
42

2007
26139
96714
5646
155319
16200
3480
17
24
8505
16

2008
21254
95642
8982
144231
15670
3570
18
21
7154
5.3
40

2009
19144
103377
11248
165472
16143
3605
23
24
5830
48

Nguồn: Phòng Công thương Nga Sơn, 2009

B¶ng 4. N¨ng suÊt cãi t¹i c¸c ®iÓm ®iÒu tra (t¹/ha)
Chỉ tiêu
Cói dài
Cói dài (%)
Cói trung
Cói trung (%)
Cói ngắn
Cói ngắn (%)
Tổng số
Tổng số (%)

Nga Tân
29,3
42,3
20,0
28,9
20,0
28,9
69,3
100,00

Nga Thuỷ
25,8
35,4
25,3
34,8
21,8
29,9
72,9
100,00

Bình Minh
43,2
48,2
23,2
25,9
23,2
25,9
89,6
100,00

Nguồn: số liệu điều tra, 2009

DiÖn tÝch trång cãi gi¶m cßn do tõ n¨m
2008 trë l¹i ®©y xuÊt hiÖn mét sè s©u bÖnh
nh− bä c¸nh cøng, s©u ®ôc th©n, rÇy n©u
mËt ®é lín, trªn diÖn réng lμm gi¶m n¨ng
suÊt cãi, ®êi sèng n«ng d©n khã kh¨n, trong
khi lóa vμ mét sè c©y trång kh¸c nh− mÝa,
®Ëu t−¬ng t¨ng n¨ng suÊt dÔ dμng. Do vËy
nhiÒu hé d©n ph¸ cãi chuyÓn sang trång lóa,
nu«i trång thuû s¶n. Toμn vïng tõ n¨m 2008
- 2009 ®· chuyÓn gÇn 600 ha cãi sang trång
lóa vμ 13,5 ha ®Ó nu«i trång thuû s¶n. KÕt
qu¶ ph©n tÝch n¨ng suÊt cãi t¹i ba ®iÓm l©n
cËn: Nga T©n, Nga Thuû cña huyÖn Nga S¬n
vμ B×nh Minh cña Ninh B×nh cho thÊy: N«ng
d©n ë B×nh Minh ®¹t n¨ng suÊt cãi cao h¬n
h¼n (89,6 t¹/ha) n«ng d©n ë Nga T©n vμ Nga
Thuû (69,3 vμ 72,9 t¹/ha) (B¶ng 4). N¨ng
suÊt cãi cao, phÇn ®ãng gãp chñ yÕu do cãi
dμi v× nÕu so s¸nh tû lÖ cãi dμi, ng¾n hoÆc
trung b×nh gi÷a c¸c ®iÓm theo dâi th× t¹i
B×nh Minh tû lÖ cãi dμi thu ®−îc lªn tíi 48%,
trong khi ®ã Nga T©n vμ Nga Thuû tû lÖ nμy
chØ kho¶ng 42% vμ 35%. VËy muèn cã n¨ng

suÊt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, cÇn cã kü thuËt
s¶n xuÊt tèt.
Ng−êi d©n ë B×nh Minh sö dông l−îng
®¹m rÊt cao, trung b×nh tíi 390 kg N/ha, hé
dïng nhiÒu nhÊt lªn tíi 511 kg N/ha cao h¬n
nhiÒu so víi ë Nga T©n vμ Nga Thuû. ë B×nh
Minh, ph©n l©n ®−îc sö dông trung b×nh cao
gÊp 3 lÇn so víi ë Nga T©n, cßn ë Nga Thuû
d©n l¹i kh«ng sö dông l©n. ë c¶ ba ®iÓm
nghiªn cøu, ng−êi d©n kh«ng sö dông kali
bãn cho cãi. Qua ph©n tÝch l−îng ph©n bãn
cho cãi (B¶ng 5), nhËn xÐt chung ®−îc rót ra
lμ ng−êi d©n ®· dïng qu¸ nhiÒu ®¹m, mÊt
c©n ®èi lμm « nhiÔm m«i tr−êng, s©u bÖnh
ngμy cμng t¨ng (NguyÔn V¨n Hïng vμ
NguyÔn TÊt C¶nh, 2008).
Sè liÖu ë b¶ng 6 cho thÊy, chi phÝ cho
kh©u ®¶o cãi chiÕm tíi 40 - 50% so víi tæng
sè, ®©y còng lμ kh©u c«ng viÖc nÆng nhäc
nhÊt, nÕu c¬ giíi hãa ®−îc nh− ë B×nh Minh
cã thÓ gi¶m tíi hμng chôc lÇn. §iÒu nμy cÇn
®−îc c¶i tiÕn ®Ó gi¶m vÊt v¶ cho n«ng d©n.
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B¶ng 5. Thùc tr¹ng sö dông ph©n bãn cho cãi t¹i c¸c ®iÓm ®iÒu tra
Chỉ tiêu

Nga Tân

Nga Thuỷ

Bình Minh

291

301

390

Min

230

230

256

Max

368

414

511

Lân trung bình (kg P2O5/ha)

11

0

37

Kali trung bình (Kg K2O/ha)

0

0

0

Đạm trung bình (kg N/ha)

Nguồn: Số liệu điều tra, 2009

B¶ng 6. Chi phÝ cho mét sè kü thuËt s¶n xuÊt cãi t¹i c¸c ®iÓm (1000 ®/ha)
Chỉ tiêu
Đảo cói
Trồng và làm mống
Làm cỏ
Thuốc sâu

Nga Tân
17200
6627
9400
1627

Nga Thuỷ
18800
6533
6467
1473

Bình Minh
1889
10250
8944
1397

Trung bình
12629.67
7803.33
8270.33
1499

Nguồn: Số liệu điều tra, 2009

§¸nh gi¸ c¸c kh©u kü thuËt kh¸c
Gièng: C¸c loμi ®−îc trång trät phæ biÕn
lμ cãi b«ng tr¾ng (Cyperus tojet Jormis) vμ
cãi b«ng n©u (Cyperus corymbosus). Loμi cãi
b«ng tr¾ng cã n¨ng suÊt cao h¬n vμ phÈm
chÊt tèt h¬n nªn ®−îc n«ng d©n trång nhiÒu.
Lμm ®Êt, ®¶o cãi: Chu kú s¶n xuÊt cãi
th«ng th−êng cø 5 - 10 n¨m ®¶o cãi (trång l¹i
cãi). HiÖn nay, ®¶o cãi chØ sau 3 - 5 n¨m
trång do gièng cãi kh«ng ®−îc chän läc, phôc
tr¸ng vμ bãn qu¸ nhiÒu ph©n ho¸ häc.
CÊy mèng: T−¬ng tù nh− ®¶o cãi, mËt ®é
vμ kho¶ng c¸ch trång mèng cãi hiÖn nay vÉn
®−îc thùc hiÖn theo kinh nghiÖm ®Þa ph−¬ng.
Phßng trõ s©u bÖnh: C«n trïng g©y h¹i
®· g©y ra c¸c chÊm ®en trªn th©n cãi do ®ã
kh«ng thÓ dïng cãi lμm hμng thñ c«ng yªu
cÇu cã mμu s¾c tù nhiªn. So víi ë Nga S¬n,
møc ®é h¹i do s©u bÖnh cña vïng cãi Kim
S¬n cã thÊp h¬n.
Kü thuËt bãn ph©n: Trong trång cãi yªu
cÇu n−íc nhiÒu vμ biÖn ph¸p cung cÊp rÊt
®Æc biÖt: “t−íi trμn th¸o kiÖt”, dÉn ®Õn s¶n
xuÊt cãi tiªu tèn mét l−îng n−íc t−íi kh¸
lín, röa tr«i ph©n bãn theo bÒ mÆt rÊt m¹nh.
MÆt kh¸c, v× c¸c líp mÇm cãi mäc liªn tôc vμ
cã xu h−íng cao dÇn lªn ®· t¹o ra mét líp bÒ
mÆt ®Êt cøng vμ ch¾c, khi r¾c ph©n trªn bÒ
mÆt dÔ bÞ bèc h¬i, röa tr«i, l−îng ph©n ®−îc
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®Êt gi÷ vμ cung cÊp cho cãi thÊp, ¶nh h−ëng
®Õn m«i tr−êng xung quanh nh− t¨ng hμm
l−îng nitrat trong n−íc ngÇm, « nhiÔm
kh«ng khÝ… ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ cña
ng−êi s¶n xuÊt.
CÇn cã nh÷ng nghiªn cøu vÒ bãn ph©n
cho cãi hîp lý ch¾c ch¾n sÏ gi¶m bít ®−îc
l−îng ph©n bãn kh¸ nhiÒu vμ sÏ t¨ng ®−îc
chÊt l−îng cãi, t¨ng c¶ sè vô cãi trong n¨m.
NguyÖn väng cña ng−êi d©n trång cãi
Nhu cÇu vμ nguyÖn väng cña n«ng d©n
nh»m s¶n xuÊt cãi ®¶m b¶o n¨ng suÊt, hiÖu
qu¶ kinh tÕ vμ m«i tr−êng ®−îc nghiªn cøu
nμy ®iÒu tra tû mØ (B¶ng 7).
§iÒu cÇn thiÕt lμ ph¶i gi¶m chi phÝ bãn
®¹m, ®Ó gi¶m sù « nhiÔm m«i tr−êng, gi¶m
s©u bÖnh h¹i (Lª Träng HiÕu, Ph¹m V¨n
HiÒn; 2009). NguyÖn väng chung cña n«ng
d©n lμ cÇn thuèc ®Æc trÞ trõ s©u bÖnh ®Ó
gi¶m phun thuèc mμ vÉn ®¶m b¶o cãi ph¸t
triÓn tèt. Trong ®iÒu kiÖn biÕn ®æi khÝ hËu
bÊt lîi th× nguån n−íc khan hiÕm lμ mét
trong nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch cÇn gi¶i quyÕt
vμ ®©y còng chÝnh lμ nguyÖn väng cña ng−êi
d©n trång cãi. ViÖc b×nh æn gi¸ c¶ cho ng−êi
trång cãi trë nªn cÊp b¸ch, ®Æc biÖt ë vïng
th©m canh khi n¨ng suÊt cãi ®−îc n©ng cao,
t¹i Nga Thuû cã tíi 80% sè hé ®−îc pháng
vÊn ®Òu ®Ò cËp tíi thÞ tr−êng tiªu thô.

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cói cho nông dân vùng Nga Sơn, Thanh Hoá

B¶ng 7. Nhu cÇu cña n«ng d©n cho ph¸t triÓn cãi t¹i c¸c ®iÓm ®iÒu tra
(% hé cã yªu cÇu)
Chỉ tiêu
Cần thuốc sâu, bệnh hiệu quả
Nâng cấp hệ thống tưới tiêu
Đảm bảo giá cả sản phẩm
Giảm chi phí phân bón
Cần cơ giới hóa
Hỗ trợ vốn và giá
Giảm ô nhiễm môi trường

Nga Tân

Nga Thuỷ

Bình Minh

33
36
36
13
27
20
0

27
27
80
33
27
53
13

40
60
20
30
20
20
10

Nguồn: Số liệu điều tra, 2009

Thùc tr¹ng tiÓu thñ c«ng nghiÖp (TTCN),
chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu cãi
N¨m 1990, toμn huyÖn cã 1.170 c¬ së
TTCN, ®Õn n¨m 2007, toμn huyÖn cã 8.700
c¬ së, trong ®ã nghÒ cãi 6.630 víi 10.418 lao
®éng (chiÕm 79,84% lao ®éng). Gi¸ trÞ s¶n
phÈm chÕ biÕn tõ cãi (bao gåm: qu¹i, chiÕu,
th¶m, chiÕu xe ®an) n¨m 1990 −íc ®¹t 11,2
tû ®ång, ®Õn n¨m 2007 ®¹t 81,4 tû ®ång (gi¸
cè ®Þnh 1994), trong ®ã xuÊt khÈu 6,5 - 7
triÖu USD. Ngoμi thÞ tr−êng truyÒn thèng lμ
Trung Quèc, s¶n phÈm cãi tõng b−íc khai
th¸c thÞ tr−êng §«ng ¢u, NhËt B¶n (Phßng
C«ng th−¬ng Nga S¬n, 2009). T¹i Nga T©n
gi¸ trÞ thu nhËp tõ chÕ biÕn cãi chiÕm 37,3%
tæng gi¸ trÞ thu nhËp mçi hé, Nga Thuû lμ
37,2% nh−ng B×nh minh chØ cã 31,1%.
3.3. Nh÷ng h¹n chÕ vμ khã kh¨n trong
s¶n xuÊt cãi vμ chÕ biÕn s¶n phÈm
tõ nguyªn liÖu cãi
- C«ng t¸c quy ho¹ch diÖn tÝch trång cãi
ch−a æn ®Þnh.
- ChÊt l−îng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi
vïng cãi ch−a ®−îc c¶i t¹o vμ n©ng cÊp phï
hîp víi ®iÒu kiÖn th©m canh c©y cãi trong
t×nh h×nh míi.
- Th©m canh cãi cßn mang yÕu tè chñ
quan cña n«ng d©n, ch¹y theo c¬ chÕ thÞ
tr−êng, chñ yÕu lμ bãn ph©n v« c¬, ®Êt bÞ
nhiÔm mÆn, s©u bÖnh h¹i cãi ph¸t triÓn.
- Gièng cãi dÇn bÞ tho¸i hãa, c©y to, ®é
xèp nhiÒu, gi¶m yÕu tè dai, dÎo, ®ång mμu
cña c©y cãi.

- ChÊt l−îng s¶n phÈm chÕ biÕn tõ
nguyªn liÖu cãi ch−a ®−îc ®Æt lªn hμng ®Çu,
mÉu m· hμng hãa ch−a ®−îc c¶i tiÕn, chñ yÕu
lμ s¶n xuÊt nguyªn liÖu th«: lâi, th¶m, cãi xÐn
phô thuéc vμo thÞ tr−êng Trung Quèc.
- Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nguyªn liÖu bÌo
t©y, bÑ chuèi, l¸ nãn ®ang ®−îc thÞ tr−êng −a
chuéng, s¶n l−îng xuÊt khÈu ngμy cμng t¨ng
®ang c¹nh tranh víi thÞ tr−êng nguyªn liÖu
cãi truyÒn thèng.
Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu cho ph¸t
triÓn cãi
C«ng t¸c quy ho¹ch: æn ®Þnh diÖn tÝch
cãi hμng n¨m lμ 1.401 ha, tËp trung vμo c¸c
x· träng ®iÓm: Nga TiÕn, Nga T©n, Nga
Liªn, Nga Thanh, Nga Thuû.
C«ng t¸c thñy lîi: Ph¶i lμm tèt c«ng t¸c
quy ho¹ch thñy lîi ®Ó c¸c diÖn tÝch cãi ®−îc
t−íi tiªu chñ ®éng: X©y dùng kÕ ho¹ch n¹o
vÐt s«ng H−ng Long, c¸c kªnh ngang, x©y
dùng dù ¸n n©ng cÊp c¸c cèng d−íi ®ª biÓn,
cèng Tø Th«n; n©ng cÊp tr¹m b¬m Nga Th¸i
1 vμ Nga Th¸i 2.
C¸c x· vïng cãi chñ ®éng huy ®éng
nguån lùc, söa ch÷a, x©y dùng míi c¸c cèng
®iÒu tiÕt, c¸c cÇu qua s«ng vμ cã kÕ ho¹ch
n¹o vÐt kªnh m−¬ng hμng n¨m.
Th©m canh cãi: VËn ®éng ng−êi d©n vïng
cãi ph¶i kÕt hîp ch¨n nu«i vμ trång trät, t¨ng
l−îng ph©n h÷u c¬, ph©n vi sinh, cÇn cã kÕ
ho¹ch ®−a mét l−îng phï sa cÇn thiÕt ®Ó
®¶m b¶o n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ thêi gian
sinh tr−ëng cña mèng cãi ë c¸c x· Nga Thñy,
Nga Thanh, Nga Liªn.
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Nghiªn cøu c¶i t¹o gièng cãi, c¸c quy tr×nh
th©m canh ®Ó b¶o ®¶m cho c©y cãi nhá, dÎo,
dai, xanh vμ ®ång mμu, t¹o ra n¨ng suÊt cao.
VÒ phßng trõ s©u bÖnh: Lμm tèt c«ng t¸c
dù b¸o ®Ó phßng trõ s©u bÖnh cã hiÖu qu¶. XÝ
nghiÖp Thñy n«ng phôc vô n−íc kÞp thêi ®Ó
nh©n d©n chñ ®éng phßng trõ s©u bÖnh khi
cãi míi b¾t ®Çu n¶y mÇm. T¹o c¬ héi thu hót
c¸c nhμ khoa häc, viÖn B¶o vÖ Thùc vËt
nghiªn cøu c¸c quy tr×nh phßng trõ s©u, rÇy
h¹i cãi cã hiÖu qu¶.
Ph¸t triÓn chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu cãi:
- Ph¶i lμm tèt c«ng t¸c b¶o qu¶n sau thu
ho¹ch, trong nh÷ng n¨m tr−íc m¾t cÇn duy
tr× nh÷ng mÆt hμng mμ thÞ tr−êng truyÒn
thèng ®ang cã nhu cÇu nh−: qu¹i, lâi c¸c lo¹i,
cãi xÐn. N©ng cao chÊt l−îng mÆt hμng chiÕu
chÎ ®Ó më réng thÞ tr−êng néi ®Þa. Cã c¬ chÕ
khuyÕn khÝch c¸c nhμ ®Çu t− m¸y mãc hiÖn
®¹i ®Ó s¶n xuÊt mÆt hμng chiÕu chÎ, chiÕu xe
®an, dÖt th¶m c¸c lo¹i.
- CÇn b×nh æn gi¸ xuÊt khÈu, cã c¬ chÕ
hç trî lóc rñi ro do t¸c ®éng cña thÞ tr−êng.
§Ò nghÞ sím “x©y dùng chØ dÉn ®Þa lý cãi
Nga S¬n”.
- Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n më
c¸c líp chuyÓn giao c¸c tiÕn bé kü thuËt ®èi víi
c©y cãi, ®ång thêi tiÕp tôc nghiªn cøu chän
gièng, x©y dùng quy tr×nh th©m canh cãi.

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ
4.1. KÕt luËn
(1) Qua ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xu¸t cãi
t¹i Nga S¬n cho thÊy cã mét sè h¹n chÕ c¬
b¶n trong s¶n xuÊt cãi hiÖn nay lμ hÖ thèng
thñy lîi ch−a ®¶m b¶o yªu cÇu, gièng cãi
ch−a ®−îc chän läc, lμm thuÇn, tËp qu¸n bãn
ph©n cña n«ng d©n ch−a c©n ®èi, ®¹m qu¸
nhiÒu nh−ng l©n vμ kali l¹i Ýt vμ cã n¬i
kh«ng bãn, c«ng t¸c b¶o vÖ thùc vËt ch−a
®¶m b¶o n¨ng suÊt, mÉu m· cña cãi. Ch−a
cã biÖn ph¸p b×nh æn thÞ tr−êng cãi, gi¸ c¶
bÊp bªnh, ®«i khi n«ng d©n bÞ Ðp gi¸ nªn
hiÖu qu¶ trång cãi kh«ng cao, ®Æc biÖt lμ thÞ
tr−êng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm tiÓu thñ
c«ng nghiÖp lμm ra tõ cãi.
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(2) Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m t¨ng
n¨ng suÊt, chÊt l−îng cãi vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ
®· ®−îc x¸c ®Þnh gåm: Kh¬i th«ng hÖ thèng
m−¬ng m¸ng ®¶m b¶o t−íi tiªu chñ ®éng cho
cãi, phôc tr¸ng vμ tuyÓn chän bé gièng cãi tèt,
x©y dùng quy tr×nh th©m canh ®Ó ®¶m b¶o
n¨ng suÊt, chÊt l−îng cãi. §Èy m¹nh c«ng t¸c
b¶o qu¶n sau thu ho¹ch cãi, s¶n xuÊt ®å thñ
c«ng mü nghÖ cã chÊt l−îng cao ®Ó xuÊt sang
c¸c thÞ tr−êng truyÒn thèng vμ thÞ tr−êng cã
nhu cÇu chÊt l−îng cao; t×m biÖn ph¸p ®Ó
b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr−êng trong n−íc vμ xuÊt
khÈu cho c¸c mÆt hμng ®−îc s¶n xuÊt tõ cãi.
4.2. §Ò nghÞ
TØnh, huyÖn cÇn cã c¸c ®Ò ¸n hîp t¸c víi
c¸c c¬ quan nghiªn cøu dÇn th¸o gì c¸c h¹n
chÕ, khã kh¨n trong s¶n xuÊt cho n«ng d©n,
®ång thêi nghiªn cøu ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p
khoa häc c«ng nghÖ míi ®Ó gióp n«ng d©n
n©ng cao n¨ng suÊt, s¶n l−îng vμ chÊt l−îng
cãi vμ gãp phÇn c¶i thiÖn, b¶o vÖ m«i tr−êng.
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